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Apresentação

Novena de Natal não pode faltar, neh!?

Mesmo que, devido à pandemia, seja somente em família,
nossa novena foi preparada para gente rezar e ver como 
Deus foi chegando perto de nós, devagarinho!
Que bom perceber que, na Sua Palavra, 
Deus cria, 
liberta, 
convida ao amor, 
guia, 
ilumina, 
frutifica,
 esparrama sua graça pelo anúncio e missão, 
se fez carne,
Nasceu menino, 
E, no colo de Maria, nos visita! 

COMIDI (Comissão Missionária Diocesana)



ORIENTAÇÕES PARA A CELEBRAÇÃO DA NOVENA

1. Como neste ano, diante da pandemia, estamos vivendo um tempo que nos pede o 
distanciamento social, a novena de Natal será rezada, preferencialmente, em família, ou 
individualmente, mas não em grupo, como nos anos anteriores.

2. Nossa sugestão é que a novena seja rezada entre os dias 14 (segunda-feira) e 22 (terça-
-feira) de dezembro de 2020.

3. Para ajudar os que desejarem, a novena também poderá ser rezada a partir das trans-
missões online pelo canal do Youtube da Diocese de Oliveira, sempre às 20h, na data men-
cionada no número anterior.

4. No dia 13 de dezembro, às 15h, haverá a transmissão da Missa de abertura da novena 
de Natal com a bênção e o envio das famílias, diretamente da Catedral Nossa Senhora de 
Oliveira, e, no dia 23 de dezembro, todos são convidados a participar, dentro do possível, 
da missa de encerramento em sua Paróquia.

5. É importante preparar bem o ambiente, criando um clima simples, de acolhida e prin-
cipalmente de oração. A cada dia da Novena é bom que se tenha a imagem do Menino 
Jesus, a Palavra de Deus, a vela, e flores.

6. A novena possui ritos iniciais e finais para todos os dias.

7. A Novena seguirá os quatro passos da Leitura Orante: 1º - Leitura; 2º - Meditação; 3º - 
Oração e 4º - Contemplação.

Sobre o 1º Passo: Leitura da Palavra de Deus
Pode-se proclamar em voz alta; depois, pessoalmente em silêncio, e uma outra vez em 
voz alta. Após este momento, o grupo pode destacar, em voz alta, expressões ou peque-
nos trechos do texto.
Sobre o 2º Passo: Meditação da Palavra de Deus
Traz uma pequena reflexão baseada, geralmente, em documentos do Magistério e histó-
ria ilustrando o tema do dia. Neste ano, as reflexões são inspiradas, quase sempre, em do-
cumentos do Magistério sobre a Palavra de Deus. Se rezada em família, o dirigente pode 
estimular o grupo a responder as perguntas e desenvolver o tema.
Sobre o 3º Passo: Rezando a Palavra de Deus
Traz três ou quatro preces dentro do contexto do tema. O grupo deve rezar outras espon-
taneamente. 
Sobre o 4º Passo: Contemplação da Palavra de Deus
Motivar os participantes para o gesto concreto do dia, que é apresentado em sintonia 
com a reflexão do encontro.

8. Seja ousado/a: Incentive e combine com os membros de sua família para participar 
da novena de Natal, mesmo que um membro ou outro possa somente participar um dia. 
Convide-os com delicadeza e alegria, sem impor.

9. Siglas dos documentos presentes no texto: CIC (Catecismo da Igreja Católica); DV (Cons-
tituição Dogmática Dei Verbum); VD (Exortação Apostólica Pós-sinodal Verbum Domini); GE 
(Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate); DGAE 2019-2023 (Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil 2019-2023); LG (Constituição Dogmática Lumen Gentium).
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CELEBRAÇÃO DE ABERTURA

(Celebração Eucarística, presidida pelo Bis-
po diocesano, Dom Miguel, em 13/12/2020, 
às 15h00, na Catedral Nossa Senhora de 
Oliveira, com transmissão pelas redes so-
ciais da Diocese. Acompanhe de sua casa 
com o Livro da Novena, além de uma vela 
que será abençoada. Os ritos que aqui indi-
camos são acréscimos à Liturgia do 3º Do-
mingo do Advento tal como se encontra no 
Folheto Celebrar.)

Comentário Inicial
Irmãos e irmãs, preparemos o nosso co-
ração para a vinda do Senhor. Eis que se 
aproxima o dia em que contemplaremos 
o menino Jesus, nosso Salvador. Para bem 
vivermos este tão grande momento de 
graça em nossas vidas, é necessário abrir 
nossas casas, nosso coração e, acima de 
tudo, nossa vida para que ele possa fazer 
morada em cada um de nós. Todo ano 
temos a linda oportunidade de rezarmos 
juntos a novena preparatória para o Na-
tal do Senhor. Este ano, porém, nos pre-
pararemos de um modo diferente, mas 
não menos intenso. Que o menino Jesus, 
a Palavra encarnada, nos abençoe e nos 
dê a sua graça para mais este momento 
importante em nossa fé.

Preces (acréscimos)
- Senhor, desejosos de acolher o Menino 
Jesus em nossos corações para a viver a 
graça do seu Natal, pedimos por toda a 
nossa comunidade diocesana, a fim de 
que esta Novena seja para nós motivo de 
bênçãos e graças do Céu.  
- Senhor, fazei de nós cada vez mais uma 
Igreja unida, mesmo diante deste tempo 
difícil de pandemia no qual somos im-
pedidos de rezarmos juntos com nossos 

grupos. Que o advento do vosso Filho nos 
ajude a reconhecer a importância da ora-
ção e da vivência em família.
- Senhor, que o dom precioso do Natal 
traga a verdadeira paz e alegria a todas as 
famílias que se reúnem para rezarem este 
novenário. Ajudai-nos a abrir de fato os 
nossos corações à ação do menino Deus 
que vem ao nosso encontro. 

Bençãos (Ao final da Celebração Eucarística)
Pres.: Irmãos e irmãs, ao iniciarmos nosso 
novenário, invoquemos de Deus as suas 
bênçãos sobre as nossas famílias e sobre 
os objetos de piedade que nos auxiliarão 
nestes nove dias. Que a graça divina nos 
ajude a bem viver este tempo do Adven-
to do Senhor e ir nos preparando para a 
alegria do grande dia do Natal, vivendo e 
testemunhando a sua Palavra.

Benção de envio das famílias
Pres.: Nós vos bendizemos, Senhor, que, 
na vossa infinita misericórdia, quisestes 
que o vosso Filho, feito homem, fizesse 
parte duma família humana, crescendo 
no ambiente da intimidade doméstica 
e conhecendo as suas preocupações e 
alegrias. Humildemente vos pedimos, 
Senhor: guardai e protegei estas famílias 
que enviamos para rezar a novena em 
preparação ao Natal de vosso Filho, para 
que, fortalecidas pela vossa graça, gozem 
de prosperidade, vivam na concórdia e, 
como Igreja doméstica, sejam no mundo 
testemunhas da vossa glória. Por Cristo, 
Nosso Senhor.
Ass.: Amém.

Benção dos objetos (imagens, velas e água)
Pres.: Deus, cuja Palavra santifica todas 
as coisas, lançai a vossa benção sobre a 
água, as velas, as imagens e outros obje-
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tos de devoção que acompanharão vos-
sos fiéis no exercício da Novena de Natal. 
Assisti benignamente os vossos servos e 
fazei que, levando consigo estes símbolos 
de fé e piedade, se transformem à ima-
gem do vosso Filho. Pelo mesmo Cristo, 
Nosso Senhor. 
Ass.: Amém.

RITOS INICIAIS

Canto Inicial (p. 30)

Acolhida
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Es-
pírito Santo.
T.: Amém. 
Dir.: Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a 
este nosso encontro! Estamos aqui reuni-
dos para vivermos a fraternidade e a soli-
dariedade, a justiça e a paz, tendo a casa 
do nosso coração iluminada pela Palavra 
de Deus, o Cristo que vem ao nosso en-
contro na manjedoura de Belém. 
T.: “Vinde, caminhemos à luz do Se-
nhor!” (Is 2, 5).

Oração
Dir.: Irmãos e irmãs, rezemos juntos sa-
boreando a Palavra de Deus que vem ao 
nosso encontro. 
T.: Senhor Jesus Cristo, Palavra encar-
nada de Deus, eis-nos aqui em vossa 
presença. Santificai-nos na verda-
de, a vossa Palavra é a verdade (Jo 
17,17). Queremos caminhar em vossa 
verdade. Esta verdade que salva e li-
berta o ser humano por inteiro, que 
santifica e consagra ao vosso serviço. 
(estendendo as mãos para a Bíblia) 
Iluminai as trevas do nosso coração, 
dai-nos uma fé reta, esperança certa 
e caridade perfeita, além duma pro-

funda humildade. Dai-nos, Senhor, o 
reto sentir e conhecer, a fim de que 
possamos cumprir o vosso santo e ve-
raz mandamento. Enviai vosso Santo 
Espírito para que compreendamos 
e acolhamos a vossa santa Palavra! 
Que vos conheçamos e vos façamos 
ser conhecido, amemos e vos faça-
mos ser amado, sirvamos e façamos 
vos servir, vos louvemos e façamos 
ser louvado por todas as criaturas. 
Fazei, Senhor, que pela leitura, me-
ditação e contemplação da Palavra, 
os pecadores se convertam, os justos 
perseverem na graça e todos alcance-
mos a vida eterna. Amém!

Dir.: Prossigamos nossa oração com esta 
canção:
Quando teu Pai revelou o segredo a Maria 
que, pela força do Espírito, conceberia a 
ti, Jesus, ela não hesitou logo em respon-
der: “Faça-se em mim, pobre serva o que 
a Deus aprouver!” Hoje imitando a Maria, 
que é imagem da Igreja, nossa família ou-
tra vez te recebe e deseja cheia de fé, de 
esperança e de amor, dizer sim a Deus: 
“eis aqui os teus servos, Senhor!”
Que a graça de Deus cresça em nós sem 
cessar e de ti, nosso Pai, venha o Espí-
rito Santo de amor pra gerar e formar 
Cristo em nós!

RITOS FINAIS

Oração
Dir.: Irmãos e irmãs, gratos a Deus por re-
zarmos mais este dia de novena, digamos 
juntos:
T.: Senhor, Palavra encarnada, vós 
dissestes que a vida eterna consiste 
em conhecer a vós e ao Pai. Tendo re-
unido em vosso nome e partilhado a 
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vossa Palavra, queremos nos prepa-
rar para a vossa chegada neste Natal 
que se aproxima. Assim como Maria, 
vossa Mãe, que se abriu à vossa Pala-
vra e, por ela, a graça da encarnação 
aconteceu, queremos estar abertos e 
disponíveis em acolher vossa Palavra 
de vida e, por ela, encarnar-vos em 
nosso existir e em nossas atitudes. 
Fazei-nos crescer no vosso amor, para 
que sejamos testemunhas vivas da 
vossa Palavra. Com Maria, Mãe, Mes-
tra e Rainha dos apóstolos, guardare-
mos a vossa Palavra, meditando-a em 
nosso coração. 

Dir.: Prossigamos nossa oração com esta 
canção:
No coração de Maria, no olhar doce e 
terno, sempre tiveste na vida um apoio 
materno. Desde Belém, Nazaré, só vi-
veu para te servir; quando morrias na 
cruz tua mãe estava ali. Mãe amorosa 
da Igreja quer ser nosso auxílio, repro-
duzir no cristão as feições de teu Filho. 
Como ela fez em Caná, nos convida a 
te obedecer: “eis aqui os teus servos, 
Senhor!”
Que a graça de Deus cresça em nós sem 
cessar e de ti, nosso Pai, venha o Espí-
rito Santo de amor pra gerar e formar 
Cristo em nós. 

Pai-nosso... Ave-Maria... Glória-ao-Pai...
Conclusão
Dir.: Estivemos reunidos e sempre estare-
mos em nome do Pai e do Filho e do Es-
pírito Santo.
T.: Amém.
Dir.: Bendigamos ao Senhor!
T.: Demos graças a Deus!

Canto Final (p. 30)

1º DIA: A PALAVRA CRIADORA

Ritos Iniciais (p. 7)

LEITURA

Refrão Meditativo
Envia tua Palavra, Palavra de Salvação, 
que vem trazer esperança; aos pobres, li-
bertação.

Do Livro do Gênesis (1, 1. 26 – 31a)
1No princípio Deus criou o céu e a terra. 
26Deus disse: “Façamos o homem à nossa 
imagem e segundo a nossa semelhan-
ça, para que domine sobre os peixes do 
mar, sobre as aves do céu, sobre os ani-
mais de toda a terra, e sobre todos os rép-
teis que rastejam sobre a terra”. 27E Deus 
criou o homem à sua imagem, à imagem 
de Deus ele o criou: homem e mulher os 
criou. 28E Deus os abençoou e lhes disse: 
“Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei 
a terra e submetei-a! Dominai sobre os 
peixes do mar, sobre os pássaros do céu 
e sobre todos os animais que se movem 
sobre a terra”. 29E Deus disse: “Eis que vos 
entrego todas as plantas que dão semen-
te sobre a terra, e todas as árvores que 
produzem frutos com sua semente, para 
vos servirem de alimento. 30E a todos os 
animais da terra, e a todas as aves do céu, 
e a tudo o que rasteja sobre a terra e que 
é animado de vida, eu dou todos os ve-
getais para alimento”. E assim se fez. 31aE 
Deus viu tudo quanto havia feito, e eis 
que tudo era muito bom. Houve uma tar-
de uma manhã: sexto dia.

(Para que haja uma boa compreensão do 
texto, pode-se proclamar uma primeira vez 
em voz alta; depois, pessoalmente, em si-
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lêncio, e uma outra vez em voz alta. Após 
este momento, o grupo pode destacar, em 
voz alta, expressões ou pequenos trechos 
do texto.)

MEDITAÇÃO

Refrão Meditativo
Envia tua Palavra, Palavra de Salvação, 
que vem trazer esperança; aos pobres, li-
bertação.

Dir.: Caríssimos irmãos e irmãs na fé, com 
a graça de Deus, iniciamos a caminhada 
em preparação ao Natal. Vamos refletir, 
em nossas casas, as Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 
2019-2023, a partir do Pilar da Palavra. 
Através dessas diretrizes, os Bispos do 
Brasil iluminam nosso trabalho missioná-
rio no que diz respeito à evangelização 
e ao anúncio da Palavra de Deus. Para o 
primeiro dia de nosso novenário, quere-
mos meditar a Palavra Criadora de Deus e 
refletir sobre o modo como Deus fez sua 
criação, proveniente do seu amor e bon-
dade, através de sua Palavra Criadora.
T.: Deus proferiu sua Palavra e tudo foi 
feito. Suas Palavras são espírito e vida. 
L1: “Deus, no princípio, através de sua 
Palavra, criou o céu e a terra. ‘A criação 
é o fundamento’ de ‘todos os desígnios 
salvíficos de Deus’, ‘o começo da história 
da salvação’, que culmina em Cristo”. (CIC 
280). Foram sete dias de criação, mas, 
no entanto, no sexto dia, ele se dedicou 
à criação do homem e da mulher à sua 
imagem e semelhança. Temos um lugar 
especial na criação, pois somos queridos 
e amados por Deus. Somos convidados a 
conhecer e amar o nosso Criador, buscan-
do cada dia mais ser imagem e semelhan-
ça de Deus. 

T.: Deus criou o mundo por amor e nos 
fez obra prima de sua criação. Nossa 
vida tem seu fundamento no amor de 
Deus por nós. 
L2: “Eis uma verdade fundamental que a 
Escritura e a Tradição não cessam de en-
sinar e de celebrar: ‘o mundo foi criado 
para a glória de Deus.’ Deus criou todas 
as coisas não para aumentar a sua glória, 
mas para manifestar a glória e para co-
municar a sua glória. Pois Deus não tem 
outra razão para criar a não ser seu amor 
e sua bondade”. (CIC 293). Portanto, quan-
do cuidamos bem da criação que Deus 
nos deixou de presente estamos contri-
buindo para a manifestação da glória do 
Senhor. Deus criou o mundo e tudo que 
nele existe designando os homens e as 
mulheres que o dominassem, no sentido 
de cuidar e preservar. Assim, é nosso de-
ver como filhos desempenhar essa mis-
são com muita dedicação e amor.
T.: Deus nos criou para amar e servir. 
É nosso dever cuidar dos irmãos e da 
criação.
L3: A ação criadora de Deus é uma mani-
festação plena de seu amor e de sua bon-
dade, uma vez que Deus abençoou toda 
sua criação e viu que tudo era bom. Essa 
Palavra Criadora continua a se realizar em 
nosso meio, quando colaboramos com 
Deus no cuidado da criação e quando co-
locamos à disposição do Senhor nossos 
dons. A Palavra Criadora continua a se 
realizar, sobretudo, na criação e no sus-
tento das comunidades de fé, que viven-
ciam esse amor a Deus através da medi-
tação da Palavra e da prática da caridade. 
Nossas comunidades são chamadas a ser 
os novos “paraísos”, onde se viva a comu-
nhão de amor com Deus e com os irmãos. 
Diante da realidade difícil que estamos 
vivendo, devido a pandemia de corona-
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vírus, não nos esqueçamos que também 
nossa casa é uma comunidade de fé, uma 
“Igreja Doméstica”, chamada a viver com 
alegria o amor para com Deus e entre os 
membros de nossa família.  
T.: Deus nos fez comunidade. Juntos, 
como família cristã, construamos um 
mundo novo, uma nova civilização de 
amor, o “paraíso” sonhado por Deus. 

L4: Iluminando nossa vida
Um jovem andava pelo campo e viu um 
senhor, bastante idoso, plantando uma 
muda de árvore. O jovem reconheceu ser 
uma árvore frutífera. Então, perguntou: 
“Quanto tempo leva para esta árvore co-
meçar dar frutos?” O homem respondeu: 
“uns 20 anos”. O jovem, admirado, quis 
saber: “Porque o senhor está plantando 
essa árvore, que demora tanto para cres-
cer e dar frutos, se já está bastante idoso? 
Espera viver ainda tanto tempo?” Ao que 
o homem, apontando para uma árvo-
re por ali, já crescida, da mesma que ele 
estava plantando, disse: “Meu Jovem, se 
hoje aproveito da sombra daquela árvore 
e como dos seus frutos, é porque alguém 
há vinte anos a plantou. Estou fazendo o 
mesmo para que outras gerações possam 
também colher desses frutos”. O jovem 
nada respondeu, mas saiu sacudindo os 
ombros e pensando: “e se eu não plantar, 
o tempo vai passar do mesmo jeito”... (Au-
tor desconhecido)

Dir.: Vamos refletir:
1. Como vimos na leitura do texto bíbli-
co, Deus criou o homem e a mulher à 
sua imagem e semelhança. Temos um 
lugar especial no coração de Deus e so-
mos amados por Ele. Diante desse grande 
amor de Deus por nós, temos procurado 
retribuí-lo no nosso dia-a-dia? Nesse tem-

po de pandemia como estamos traba-
lhando e vivenciando essa dimensão do 
amor a Deus e aos irmãos?
2. Deus criou o céu e a terra e viu que 
tudo era bom. Ao criar o homem e a mu-
lher deixou como responsabilidade a eles 
o cuidado de toda sua criação. Estamos 
despenhando bem essa missão deixa-
da por Deus? O que podemos fazer para 
contribuir e preservar a criação de Deus? 
3. Nossas comunidades de fé são verda-
deiros “paraísos” no meio de nossas casas. 
Temos cuidado e colaborado com a comu-
nidade a qual pertencemos? O que pode-
mos fazer para contribuir no crescimento 
espiritual de nossas comunidades? 

ORAÇÃO

Refrão Meditativo
Envia tua Palavra, Palavra de Salvação, 
que vem trazer esperança; aos pobres, li-
bertação.

Dir.: Elevemos ao Pai de bondade nossa 
oração, confiantes de que ele nos escuta 
e atende nossos pedidos segundo sua 
santa vontade. 
T.: Por vosso amor e bondade, escutai, 
Senhor, nossa oração!
1- Deus de amor, que criastes o homem 
e a mulher à sua imagem e semelhança, 
ajudai-nos a manter um coração seme-
lhante ao vosso, nós vos pedimos. 
2- Deus de amor, que confiastes toda sua 
criação aos cuidados de seus filhos e fi-
lhas, inspirai-nos a cuidar e preservar com 
carinho de toda criação a nós confiada, 
nós vos pedimos. 
3- Deus de amor, que abençoastes com a 
vossa graça todos os vossos filhos, forta-
lecei nossas famílias na vivência do amor 
e da caridade, tornando-as “Evangelho 
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vivo” em meio à nossa comunidade de fé, 
nós vos pedimos.  

(Preces espontâneas)
Dir.: Ó Pai, estes são nossos humildes pe-
didos. Atendei-nos segundo a vossa infi-
nita bondade e dai-nos perseverança em 
nossa fé e em nossa missão. Por Cristo, 
Senhor nosso.
T.: Amém.

CONTEMPLAÇÃO

Refrão Meditativo
Envia tua Palavra, Palavra de Salvação, 
que vem trazer esperança; aos pobres, li-
bertação.

Dir.: Para bem nos prepararmos para o 
Natal do Senhor, nosso primeiro gesto 
concreto é repensarmos o modo como 
estamos cuidando da criação que Deus 
nos deixou de presente, colaborando com 
ações cotidianas que ajudem a preservar 
o planeta Terra, como por exemplo: cui-
dar do jardim de nossa casa, plantar uma 
árvore, separar o lixo reciclável etc.

Ritos Finais (p. 7)

2° DIA: 
A PALAVRA LIBERTADORA

Ritos Iniciais (p. 7)

LEITURA

Refrão Meditativo
Envia tua Palavra, Palavra de Salvação, 
que vem trazer esperança; aos pobres, li-
bertação.

Do Livro do Êxodo (6, 2-8)
²Deus falou a Moisés e lhe disse: “Eu sou 

o Senhor. ³Apareci a Abraão, a Isaac e a 
Jacó como Deus poderoso, mas não lhes 
dei a conhecer meu nome: ‘o Senhor’. 4Es-
tabeleci a minha aliança com eles, para 
dar-lhes a terra de Canaã, a terra de sua 
migração lá onde viveram comigo mi-
grantes. 5Eu ouvi também o gemido dos 
israelitas, que os egípcios escravizaram, e 
lembrei da minha aliança. 6Dize, portan-
to, aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu vos 
farei sair dos trabalhos forçados dos egíp-
cios, eu vos libertarei da escravidão e vos 
resgatarei com um braço estendido, com 
grandes julgamentos. 7Eu vos tomarei 
por meu povo e serei o vosso Deus. Assim 
sabereis que eu, o Senhor, sou o vosso 
Deus, que vos fiz sair dos trabalhos força-
dos dos egípcios. 8Eu vos introduzirei na 
terra que, com mão levantada, jurei dar a 
Abraão, a Isaac e a Jacó, e que vos darei 
em posse – eu, o Senhor.”

MEDITAÇÃO

Refrão Meditativo
Envia tua Palavra, Palavra de Salvação, 
que vem trazer esperança; aos pobres, li-
bertação.

L1: Depois de meditarmos ontem o papel 
da Palavra na Criação, queremos hoje re-
fletir sua ação libertadora. “A ‘economia’ 
do Antigo Testamento destinava-se, so-
bretudo, a preparar, a anunciar profetica-
mente e a simbolizar com várias figuras o 
advento de Cristo, redentor universal, e o 
do reino messiânico.” (DV 15). Esse Cristo, 
Palavra viva que nos salva e liberta, quer 
vir ao nosso encontro. Abramos, pois a 
nossa casa e deixemos que esta Palavra 
libertadora renasça no meio de nós.
T.: Cristo, Palavra libertadora, iluminai-nos.
L2: “Deus amantíssimo, desejando e prepa-
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rando com solicitude a salvação de todo o 
gênero humano, escolheu por especial pro-
vidência um povo a quem confiar as suas 
promessas. Tendo estabelecido aliança com 
Abraão e com o povo de Israel por meio de 
Moisés, revelou-se ao Povo escolhido como 
único Deus verdadeiro e vivo, em palavras 
e obras, de tal modo que Israel pudesse co-
nhecer por experiência os planos de Deus 
sobre os homens, os compreendesse cada 
vez mais profunda e claramente, ouvindo o 
mesmo Deus falar pela boca dos profetas, 
e os difundisse mais amplamente entre os 
homens.” (DV 14). 
T.: Cristo, Palavra libertadora, iluminai-nos.
L3: Deus se revelou a Abraão, a Isaac e a 
Jacó, dizendo que ele é o Senhor e Sal-
vador. Assim, como ele veio para libertar 
aquele povo do sofrimento e da escravidão 
dos egípcios, ele vem também nos libertar. 
Estamos vivendo tempos muito difíceis, 
devido à pandemia da COVID-19, que tem 
gerado muito sofrimento, dor e morte. Que 
o Cristo, Palavra libertadora, seja sinal de es-
perança e renascença no meio de nós.
T.: Cristo, Palavra libertadora, iluminai-nos.
L4: Iluminando a nossa vida: Parábola dos 
dois baldes
Um homem tinha dois baldes, com os 
quais todas as manhãs ia até o riacho bus-
car água. Levava-os pendurados num pau 
que ele punha sobre os ombros, cada um 
numa ponta. Ao chegar em casa, despe-
java a água no seu tambor. Mas um dos 
vasos era mais velho e tinha alguns furos 
e deixava perder-se a água pelo caminho, 
de modo que quando chegava em casa, 
já não havia quase água nenhuma. Entris-
tecido, e vendo o outro balde, novo, intei-
rinho, o balde furado disse ao seu dono: 
“Porque ainda o senhor me utiliza? Eu es-
tou velho e furado e já não conservo tan-
ta água para o seu tambor. Compre outro 

balde novo, pois eu já não sirvo mais para 
nada.” O homem disse que esperaria o dia 
seguinte, quando faria a última viagem 
para buscar água com os dois baldes. 
De manhã, saiu o homem, como de cos-
tume, para buscar água, com os baldes. 
Mas disse ao balde furado: “Esta é a última 
vez que levo você. Só peço que observe 
bem o caminho por onde vamos passar”. 
O homem foi, encheu os baldes no riacho, 
fez meia volta e voltou assobiando. Che-
gou em casa, despejou a água no tambor, 
sentou-se, colocou o balde velho no colo 
e perguntou-lhe: “O que você observou 
pelo caminho?”. Ele respondeu: “Na ida, vi 
pedras, terra seca, areia, galhos secos...” “E 
na volta?” – perguntou o homem. “Vi plan-
tas verdes, flores, alguns pequenos frutos 
e até umas borboletas e joaninhas...” – res-
pondeu o balde.
Então o homem disse: “Compreende ago-
ra porque ainda utilizo você? Tudo aquilo 
que você viu no caminho de volta vive e 
está bonito graças à água que você vem 
derramando pelo caminho de casa. Ago-
ra eu lhe pergunto: você ainda quer que 
eu te deixe de lado?”. E o balde furado vi-
veu feliz o resto de sua vida.

Dir.: Vamos refletir:
1. Nesse tempo de pandemia, somos con-
vidados a estender a mão para o nosso 
irmão. Tenho anunciado o Cristo, Palavra 
libertadora, para aqueles que sofrem ou 
que estão sem esperança?
2. Minha casa é lugar da Palavra liberta-
dora de Cristo?

ORAÇÃO

Refrão Meditativo
Envia tua Palavra, Palavra de Salvação, que 
vem trazer esperança; aos pobres, libertação.
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Dir.: Irmãos e irmãs, cheios de amor e 
confiança, elevemos ao Cristo nossos pe-
didos, súplicas e orações:
T.: Senhor, Palavra que nos liberta, ouvi-nos.
1. Senhor, ajudai-nos neste tempo de 
pandemia a sermos anunciadores dessa 
Palavra que nos liberta, nós vos pedimos:
2. Senhor, ajudai-nos para que, no conví-
vio uns com os outros, possamos crescer 
na caridade, nós vos pedimos:
3. Senhor, enchei a nossa vida de alegria, 
fé, esperança e caridade neste tempo do 
vosso Advento, nós vos pedimos:

(Preces espontâneas)
Dir.: Senhor, sinal vivo de libertação, 
atendei as preces e súplicas que confian-
tes vos apresentamos. Vós que viveis e 
reinais para sempre. 
T.: Amém.

CONTEMPLAÇÃO

Refrão Meditativo
Envia tua Palavra, Palavra de Salvação, que 
vem trazer esperança; aos pobres, libertação.

Dir.: Para bem nos prepararmos para o Natal 
do Senhor, o gesto concreto proposto para 
o dia de hoje é doar uma Bíblia a alguém da 
sua comunidade que ainda não a tenha. 

Ritos Finais (p. 7)

3° DIA: A PALAVRA QUE NOS
CONVIDA A AMAR

Ritos Iniciais (p. 7)

LEITURA

Refrão Meditativo
Envia tua Palavra, Palavra de Salvação, que 
vem trazer esperança; aos pobres, libertação.

Do Livro do Deuteronômio (6, 4-13)
Moisés falou ao povo, dizendo: 4“Ouve, 
Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único 
Senhor. 5Amarás o Senhor teu Deus com 
todo o teu coração, com toda a tua alma e 
com todas as tuas forças. 6E trarás grava-
das em teu coração todas essas palavras 
que hoje te ordeno. 7Tu as repetirás com 
insistência aos teus filhos e delas falarás 
quando estiveres sentado em tua casa ou 
andando pelos caminhos, quando te dei-
tares ou te levantares. 8Tu as prenderás 
como um sinal em tua mão e as colocarás 
como um sinal entre os teus olhos; 9tu as 
escreverás nas entradas da tua casa e nas 
portas da tua cidade. 10Quando o Senhor 
te introduzir na terra que prometeu com 
juramento aos teus pais, Abraão, Isaac e 
Jacó que te daria com cidades grandes e 
belas que não edificaste, 11casas cheias de 
toda a espécie de bens que não acumu-
laste, cisternas já escavadas que não ca-
vaste, vinhas e oliveiras que não plantaste 
e quando comeres e te fartares, 12então 
cuida bem de não esquecer o Senhor que 
te tirou do Egito, da casa da escravidão. 13 
Temerás o Senhor teu Deus, a ele servirás 
e só pelo seu nome jurarás”.

MEDITAÇÃO

Refrão Meditativo
Envia tua Palavra, Palavra de Salvação, 
que vem trazer esperança; aos pobres, li-
bertação.

L1: Tendo refletido sobre o papel cria-
dor e libertador da Palavra, vamos con-
templar neste dia o convite que ela nos 
faz a um diálogo amoroso com o Senhor. 
“Neste diálogo com Deus, compreende-
mo-nos a nós mesmos e encontramos 
respostas para as perguntas mais profun-
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das que habitam no nosso coração. De 
fato, a Palavra de Deus não se contrapõe 
ao homem, nem mortifica seus anseios 
verdadeiros; pelo contrário, ilumina-os, 
purifica-os e realiza-os. Como é impor-
tante para o nosso tempo descobrir que 
só Deus responde à sede que está no co-
ração de cada homem!” (VD 23). 
T.: Ama a Deus sobre todas as coisas e 
ao próximo como a ti mesmo.
L2: A experiência do amor de Deus é dom 
salvífico para toda a humanidade, acon-
tece através da mediação dos outros (Rm, 
10, 4). Com a vida mais fraterna das co-
munidades, demonstra-se o testemunho 
de santidade de muitos de seus membros 
– que é “o rosto mais belo da Igreja” e re-
flexo de “santidade de Deus neste mun-
do” (GE 9 e 12).
T.: Ama a Deus sobre todas as coisas e o 
próximo como a ti mesmo.
L3: “A maior parte das pessoas concor-
da com o mandamento de que devemos 
amar a Deus. É quase absurdo imaginar 
alguém que crê em Deus e ao mesmo 
tempo o odeia. E embora esse amor deva 
ser ‘sobre todas as coisas’, como exige o 
mandamento, ainda se trata de uma nor-
ma razoavelmente aceitável e perfeita-
mente lógica para os homens. Numa jus-
ta hierarquia, pensa-se, deve-se primeiro 
amar a Deus, depois a família, depois os 
amigos, os bens e assim por diante. Peca-
do haveria se essa ordem fosse invertida 
e Deus acabasse ocupando o último lugar 
na vida das pessoas.” (Pe. Paulo Ricardo). 
T.: Ama a Deus sobre todas as coisas e o 
próximo como a ti mesmo.
L4: Iluminando nossa vida: “O que é o 
amor” – (Eliani de Araujoh)
Em uma sala de aula, uma criança per-
guntou a professora o que seria o amor. 
A professora sentiu que a criança me-

recia uma resposta à altura da pergunta 
inteligente que fizera. Ela pediu para que 
cada aluno desse uma volta pelo pátio da 
escola e trouxesse o que mais despertas-
se nele o sentimento de amor. Na volta, 
as crianças mostraram o que trouxeram 
consigo. A primeira disse:
– Eu trouxe esta flor, não é linda?
A segunda criança falou:
– Eu trouxe esta borboleta – veja o colorido de 
suas asas, vou colocá-la em minha coleção.
A terceira criança completou:
– Eu trouxe este filhote de passarinho – 
ele havia caído do ninho junto com outro 
irmão. Não é uma gracinha?
Terminada a exposição, a professora no-
tou que havia uma criança que tinha 
ficado quieta o tempo todo. Ela estava 
vermelha de vergonha, pois nada havia 
trazido. A professora se dirigiu a ela:
– Meu bem, por que você nada trouxe?
E a criança timidamente respondeu:
– Desculpe, professora. Vi a flor, e senti o 
seu perfume, pensei em arrancá-la, mas 
preferi deixá-la para que seu perfume 
exalasse por mais tempo. Vi também a 
borboleta, leve, colorida… Ela parecia tão 
feliz, que não tive coragem de aprisioná-
-la. Vi também o passarinho, caído entre 
as folhas, mas, ao subir na árvore, notei o 
olhar triste de sua mãe, e preferi devolvê-
-lo ao ninho. Portanto, professora, trago 
comigo: o perfume da flor; a sensação de 
liberdade da borboleta e a gratidão que 
senti nos olhos da mãe do passarinho. 
Como posso mostrar o que trouxe?
A professora agradeceu a criança e lhe 
deu nota máxima, pois ela fora a única 
que percebera, que só podemos trazer o 
amor em nosso coração.

Dir.: Vamos refletir:
1. Nossas casas têm sido lugares propícios para 
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que haja a manifestação do amor de Deus?
2. Como percebemos o amor de Deus em 
nossas comunidades?

ORAÇÃO

Refrão Meditativo
Envia tua Palavra, Palavra de Salvação, 
que vem trazer esperança; aos pobres, li-
bertação.

Dir.: Irmãos e irmãs, cheios de amor e 
confiança, elevemos a Deus Pai nossos 
pedidos, súplicas e orações:
T.: Deus de amor, ouvi-nos.
1. Senhor, que vossa Palavra de amor seja luz 
para os nossos caminhos, nós vos pedimos.
2. Senhor, que vossa Palavra de amor for-
taleça a união das comunidades, a fim de 
que haja o testemunho de santidade dos 
seus membros, nós vos pedimos.
3. Senhor, infundi em nossos corações o 
desejo de amar a Deus sobre todas as coi-
sas e ao próximo, nós vos pedimos. 

(Preces espontâneas)
Dir.: Senhor, fonte viva de amor, atendei 
as preces e súplicas apresentadas a vós. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
T.: Amém.

CONTEMPLAÇÃO

Refrão Meditativo
Envia tua Palavra, Palavra de Salvação, 
que vem trazer esperança; aos pobres, li-
bertação.

Dir.: Para bem nos prepararmos para o 
Natal do Senhor, o gesto concreto pro-
posto para o dia de hoje é fazer uma li-
gação para aquelas pessoas que amamos. 

Ritos Finais (p. 7)

4º DIA: A PALAVRA QUE NOS GUIA

Ritos Iniciais (p. 7)

LEITURA

Refrão Meditativo
Desça como a chuva a tua Palavra, que se 
espalhe como o orvalho, como o chuvisco 
na relva, como aguaceiro na grama. Amém!

Do Livro do Profeta Isaías (2, 1-5)
1Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá 
e Jerusalém. 2Acontecerá, nos últimos tem-
pos, que o monte da casa do Senhor estará 
firmemente estabelecido no ponto mais 
alto das montanhas e dominará as colinas. 
A ele acorrerão todas as nações, 3para lá irão 
numerosos povos e dirão: “Vamos subir ao 
monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, 
para que ele nos mostre seus caminhos e 
nos ensine a cumprir seus preceitos”; por-
que de Sião provém a lei e de Jerusalém, a 
palavra do Senhor. 4Ele há de julgar as na-
ções e arguir numerosos povos; estes trans-
formarão suas espadas em arados e suas 
lanças em foices: não pegarão em armas 
uns contra os outros e não mais travarão 
combate. 5Vinde, todos da casa de Jacó, e 
deixemo-nos guiar pela luz do Senhor.

(Para que haja uma boa compreensão do tex-
to, pode-se proclamar uma primeira vez em 
voz alta; depois, pessoalmente, em silêncio, 
e uma outra vez em voz alta. Após este mo-
mento, o grupo pode destacar, em voz alta, 
expressões ou pequenos trechos do texto.)

MEDITAÇÃO

Refrão Meditativo
Desça como a chuva a tua Palavra, que se 
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espalhe como o orvalho, como o chuvisco 
na relva, como aguaceiro na grama. Amém!

L1: O Documento sobre a Revelação Di-
vina do Concílio Vaticano II (VD 14) mos-
tra-nos que o Deus amoroso, desejando e 
preparando a salvação de todos os seres 
humanos, revelou-se ao Povo Escolhido, 
em palavras e obras, como único Deus 
verdadeiro. Por meio desse povo e pela 
boca dos profetas, Deus quis chegar a to-
das as nações. Por amor ele nos convida a 
entrarmos em sua casa. Mas como aden-
trarmos à casa desse Deus que se revelou 
a nós por amor? 
T.: Para entrarmos na casa de Deus pre-
cisamos também deixá-lo entrar na 
casa profética do nosso coração por 
meio da acolhida aos irmãos e irmãs. 
“Abrir as portas para acolher os irmãos 
e as irmãs é um sinal profético em um 
mundo no qual o individualismo, o 
medo da violência e o predomínio 
das relações virtualizadas, e no qual 
os espaços físicos das casas se tornam 
cada vez menores e menos vivenciais” 
(DGAE 2019-2023, n. 130).  
L2: O trecho do Profeta Isaías que estamos 
meditando afirma que todos os povos irão 
à casa de Deus para conhecer os seus ca-
minhos e preceitos. É na casa do Pai que 
aprendemos os mais belos ensinamentos 
que brotam do seu coração, bem como re-
cebemos o dom da ternura. É na casa do 
Pai que aprendemos a vivenciar a sua Pa-
lavra que nos guia. Mas onde experimen-
tamos essa casa, lugar da ternura de Deus?  
T.: “Nossas comunidades precisam ser 
lugar do olhar, do abraço e do afe-
to: olhar o outro e ver nele um irmão, 
imagem de Deus; acolhê-lo e perceber 
nele alguém que partilha de um desti-
no comum. Em nossas comunidades, a 

afetividade, a empatia, a ternura com o 
irmão devem ser as marcas desta casa 
da fraternidade, que promove o que o 
Papa Francisco chama de ‘revolução da 
ternura’”. (DGAE 2019-2023, n. 134). 
L3: “A Palavra divina ilumina a existência 
humana e leva as consciências a reverem 
em profundidade a própria vida [...]. A Pa-
lavra de Deus impele o homem para rela-
ções animadas pela retidão e pela justiça, 
confirma o valor aos olhos de Deus de 
todas as fadigas do homem para tornar o 
mundo mais justo e mais habitável.” (VD 
99-100). No mundo, frequentemente te-
mos visto muitas injustiças sobretudo com 
os pobres e marginalizados. Porém, nós, 
cristãos, temos a certeza que é a luz do Se-
nhor que nos guia e ilumina em todas as 
situações. Como permitirmos que a luz do 
Senhor guie sempre o nosso caminhar? 
T.: Num mundo cada vez mais urbano 
crescem os desafios humanos e religio-
sos, sociais e políticos, culturais e am-
bientais que atingem a todos, em to-
das as partes, indistintamente. Nesse 
cenário temos também várias formas 
de injustiças, como por exemplo, o so-
frimento, a pobreza, o desemprego e 
condições precárias de trabalho e mo-
radia. Num caminho contrário a esse 
cenário, nós cristãos somos chamados 
a caminhar sob à luz do Senhor con-
tra todas as formas de injustiças; bem 
como a viver o cuidado com todos, pois 
“não é autêntica a experiência religio-
sa que não se concretiza na solidarie-
dade” (DGAE 2019-2023, n. 58). 
L4.: Iluminando nossa vida: A casa quei-
mada (Alexandre Rangel)
Um certo homem, temente a Deus, saiu 
em uma viagem de avião. Durante a via-
gem, quando sobrevoavam o mar, um 
dos motores falhou e o piloto teve que 
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fazer um pouso forçado no oceano. Qua-
se todos morreram, mas o homem conse-
guiu agarrar-se a alguma coisa que o con-
servasse em cima da água e, com muito 
custo, chegou a uma ilha não habitada, 
agradecendo a Deus por isso. Ele conse-
guiu se alimentar de peixes e ervas. Con-
seguiu derrubar algumas árvores e cons-
truir uma casinha. Todo satisfeito, mais 
uma vez agradeceu a Deus. 
Um dia, ele estava pescando e, quando 
terminou, havia apanhado muitos peixes. 
Porém, ao voltar-se na direção de sua casa 
ficou tão decepcionado ao vê-la toda in-
cendiada, que se sentou em uma pedra 
chorando e dizendo: “Deus! Como é que o 
Senhor podia deixar isto acontecer comi-
go? O Senhor sabe que eu preciso muito 
desta casa para poder me abrigar. O Se-
nhor não tem compaixão de mim?”
Nesse mesmo momento, uma mão pou-
sou no seu ombro e ele ouviu uma voz 
dizendo: “Vamos, rapaz?” Ele se virou para 
ver quem estava falando com ele, e qual 
não foi sua surpresa quando viu em sua 
frente um marinheiro todo fardado e di-
zendo: “Vamos, rapaz, nós viemos te bus-
car”. “Mas como é possível? Como vocês 
souberam que eu estava aqui?” “Ora, ami-
go! Vimos os seus sinais de fumaça pe-
dindo socorro. O capitão ordenou que o 
navio parasse e me mandou vir lhe buscar 
naquele barco ali adiante.” Os dois entra-
ram no barco e assim o homem foi para o 
navio que o levaria em segurança de vol-
ta para os seus queridos. 

Dir.: Vamos refletir:
1. Temos deixado Deus guiar nossos ca-
minhos ou estamos apegados às nossas 
“seguranças”?
2. Como sermos gratos a Deus em todos 
os momentos da nossa vida?

ORAÇÃO

Refrão Meditativo
Desça como a chuva a tua Palavra, que 
se espalhe como o orvalho, como o chu-
visco na relva, como aguaceiro na gra-
ma. Amém!

Dir.: Irmãos e irmãs, nosso Pai amoroso 
nos convida a adentrarmos a sua casa e 
termos confiança em sua Palavra. Na certe-
za de que ele nos escuta com amor, apre-
sentemos-lhe nossos pedidos e súplicas.
T.: Senhor, Deus amoroso e fiel, escu-
tai as nossas súplicas e pedidos. 
1. Pai amoroso, dai-nos a graça de abri-
mos os nossos corações para acolher 
os nossos irmãos e irmãs, sobretudo os 
mais necessitados, nós vos pedimos.  
2. Pai misericordioso, ajudai-nos a curar-
mos as feridas que a pandemia de co-
ronavírus abriu no coração de nossos 
irmãos e irmãs, nós vos pedimos.
3. Pai de bondade, guia-nos por sua Pa-
lavra para podermos lutar contra todas 
as formas de injustiças que destroem as 
nossas comunidades, nós vos pedimos. 

(Preces espontâneas)
Pres.: Pai amoroso, aceitai as preces que 
com amor e confiança nós vos apresen-
tamos. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.
Ass.: Amém.

CONTEMPLAÇÃO

Refrão Meditativo
Desça como a chuva a tua Palavra, que se 
espalhe como o orvalho, como o chuvisco 
na relva, como aguaceiro na grama. Amém!

Dir.: Para prepararmos bem a casa do 
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nosso coração para acolher o Senhor 
que vem ao nosso encontro, é indispen-
sável vivermos concretamente o que o 
profeta Isaías nos trouxe, isto é, viver a 
fraternidade. É preciso transformar em 
gesto concreto o que meditamos, por-
tanto, a proposta deste dia consiste em 
organizar uma cesta básica e oferecê-la a 
uma família que esteja precisando. 

Ritos Finais (p. 7)

5º DIA: A PALAVRA QUE ILUMINA

Ritos Inicias (p. 7)

LEITURA

Refrão Meditativo
Desça como a chuva a tua Palavra, que 
se espalhe como o orvalho, como o chu-
visco na relva, como aguaceiro na grama. 
Amém!

Do livro do Profeta Isaías (7, 10 -14)
Naqueles dias: 10O Senhor falou com Acaz, 
dizendo: 11’Pede ao Senhor teu Deus que 
te faça ver um sinal, quer provenha da 
profundeza da terra, quer venha das al-
turas do céu’. 12Mas Acaz respondeu: ‘Não 
pedirei nem tentarei o Senhor’. 13Disse o 
profeta: ‘Ouvi então, vós, casa de Davi; 
será que achais pouco incomodar os ho-
mens e passais a incomodar até o meu 
Deus? 14Pois bem, o próprio Senhor vos 
dará um sinal. Eis que uma virgem con-
ceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o 
nome de Emanuel.

(Para que haja uma melhor compreensão 
do texto, pode-se proclamar uma primeira 
vez em voz alta; depois, pessoalmente em si-
lencio, e outra vez em voz alta. Após este mo-

mento a família pode destacar, em voz alta, 
expressões ou pequenos trechos do texto.)

MEDITAÇÃO

Refrão Meditativo
Desça como a chuva a tua Palavra, que 
se espalhe como o orvalho, como o chu-
visco na relva, como aguaceiro na grama. 
Amém!

Dir.: Estamos caminhando em prepara-
ção para a grande chegada do Emanuel. 
Por meio da Sagrada Escritura, Deus toma 
a inciativa de comunicar conosco seu de-
sígnio salvífico de amor. É por meio da 
Palavra de Deus que somos iluminados e 
convidados a discernir a vida no Senhor. 
L1:  No texto que lemos, percebemos que 
Deus entra num diálogo com Acaz. Co-
nosco também não é diferente, por meio 
da Leitura Orante dos textos bíblicos, so-
mos convidados a dialogar com o Senhor 
e, através da Palavra de Deus, somos ilu-
minados para discernir a sua vontade.
T.: Iluminai-nos, Senhor, com a vossa 
Palavra.
L2: Nossa fé provém da escuta da Pala-
vra de Deus. As primeiras comunidades 
se encontravam nas casas como lugar de 
reunião e nelas os cristãos ouviam juntos 
a Palavra (DGAE 2019-2023, n. 88). Hoje 
nossa casa é o lugar onde nossa família se 
reúne para ouvir a Palavra de Deus. “Pois 
onde dois ou três estiverem reunidos em 
meu nome, ali estou no meio deles.” (Mt 
18,20). Nossa família também é a peque-
na comunidade na qual Deus, por meio 
da leitura e da escuta de sua Palavra, vem 
fortalecer a nossa fé cristã e nos iluminar. 
T.: Iluminai-nos, Senhor, com a vossa 
Palavra.
L3: “A Palavra muda a vida e dá sentido 
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ao ser e agir de quem é cristão, corrigindo 
a postura e aderindo ao modo de ser, de 
pensar e de agir de Jesus Cristo.” (DGAE 
2019-2023, n. 92). Por meio da Palavra, 
Deus nos ensina e orienta a forma ideal 
para vivermos como cristãos, de bem pro-
cedermos a partir de seus mandamentos. 
O Evangelho é critério decisivo de discer-
nimento para a vida cristã. 
T.: Iluminai-nos, Senhor, com a vossa 
Palavra. 
L4: Iluminando nossa vida: Alimentando a 
bondade
O neto aproximou-se do avô cheio de rai-
va no coração porque seu melhor amigo 
havia cometido uma injustiça. O velho lhe 
disse:
- Deixa-me contar-lhe uma história. Tenho 
a sensação que existem dois lobos dentro 
de mim. Um dos lobos é bom, só quer o 
bem, não magoa a ninguém e vive em 
harmonia com o universo ao seu redor. 
Esse lobo só luta quando é certo lutar e, 
quando luta, o faz da maneira correta. Ah! 
Mas, o outro lobo é cheio de raiva. Mes-
mo pequeninas coisas provocam sua ira! 
Ele briga com todos, o tempo todo, sem 
motivo, não consegue nem pensar, por-
que sua raiva e seu ódio são tão grandes 
que gastam toda sua energia mental. Às 
vezes é difícil conviver com os dois lobos 
dentro de mim, porque ambos tentam 
dominar meu espírito. 
O garoto olhou intensamente nos olhos 
do avô e, carinhosamente, perguntou-lhe:
- Qual deles vence, vovô?
O avô sorriu e respondeu baixinho:
- Aquele que eu alimento mais frequen-
temente.

Dir.: Vamos refletir:
1- Qual lobo tenho alimentado com mais 
frequência? Nos momentos mais difíceis 

da vida, qual lobo eu tenho libertado 
para enfrentar os meus obstáculos?
2- Nas tribulações, tenho parado para re-
fletir e tentar resolver os problemas com 
mais clareza?
3- Vimos nesta historinha um diálogo en-
tre o avô e o neto em que o avô com suas 
palavras de luz orienta e ensina o neto a 
melhor forma de enfrentar seus proble-
mas. Eu também tenho lançado palavras 
de luz para as pessoas em minha volta? 

ORAÇÃO 

Refrão meditativo
Desça como a chuva a tua Palavra, que 
se espalhe como o orvalho, como o chu-
visco na relva, como aguaceiro na grama. 
Amém!

Dir.: Ó Cristo bondoso, confiantes em 
vossa misericórdia, apresentamos nossos 
pedidos e súplicas.
T.: Que a vossa Palavra, Senhor, seja luz 
para nossos caminhos.
1. Senhor Jesus, olhai pelos jovens, crian-
ças, adolescentes e adultos de nossa co-
munidade, para que a vossa Palavra seja 
luz em seus corações e, por meio dela, pos-
sam ser fortalecidos na fé e na esperança.
2. Senhor Jesus, dai-nos a graça da dis-
ponibilidade missionária neste tempo de 
pandemia, para que, através vossa Pala-
vra, possamos levar conforto, esperança e 
paz aos nossos irmãos necessitados.
3. Senhor Jesus, olhai para vossa Igreja, 
que bispos, padres, diáconos, seminaris-
tas e leigos sejam confiantes em vossa Pa-
lavra e perseverantes no vosso chamado.

(Preces espontâneas)
Dir.:  Acolhei, ó Cristo luz, nossas preces, 
vós que viveis e reinais para sempre.
T.: Amém.
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CONTEMPLAÇÃO

Refrão meditativo
Desça como a chuva a tua Palavra, que 
se espalhe como o orvalho, como o chu-
visco na relva, como aguaceiro na grama. 
Amém!

Dir.: Para bem prepararmos o Natal do 
Senhor, convidamos os membros das fa-
mílias a mandarem mensagens, por meio 
das redes sociais, que possam iluminar a 
vida de outras pessoas que estejam pre-
cisando.

Ritos Finais (p. 7)

6° DIA: A PALAVRA QUE
PRODUZ FRUTOS

Ritos Iniciais (p. 7)

LEITURA

Refrão Meditativo
Desça como a chuva a tua Palavra, que 
se espalhe como o orvalho, como o chu-
visco na relva, como aguaceiro na grama. 
Amém!

Do Livro do Profeta Isaías (55, 10-11): 
Isto diz o Senhor: 10“Assim como a chu-
va e a neve descem do céu e para lá não 
voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar 
a terra, e fazê-la germinar e dar semente, 
para o plantio e para a alimentação, 11as-
sim a Palavra que sair de minha boca: não 
voltará para mim vazia; antes, realizará 
tudo que for de minha vontade e produ-
zirá os efeitos que pretendi, ao enviá-la”. 

(Para que haja uma melhor compreensão 

do texto, pode-se proclamar uma primeira 
vez em voz alta; depois, pessoalmente em 
silencio, e outra vez em voz alta. Após este 
momento a família pode destacar, em voz 
alta, expressões ou pequenos trechos do 
texto.)

MEDITAÇÃO

Refrão Meditativo
Desça como a chuva a tua Palavra, que 
se espalhe como o orvalho, como o chu-
visco na relva, como aguaceiro na grama. 
Amém!

L1: Estamos ligados à Palavra do Senhor. 
Essa Palavra que ele nos dirige é irrevo-
gável, ou seja, segundo o profeta Isaías, 
é como uma chuva que desce do céu e 
não volta mais, transformando a terra. 
Quando a Palavra de Deus se insere em 
nossas vidas, ela produz muitos frutos e 
nos coloca em missão. Deus não se cansa 
de semear palavras de santidade, de ama-
bilidade e de paz em nossos corações.  
T.: Que a Palavra de Deus produza em 
nós frutos de santidade. 
L2: Nossos terrenos devem ser cultiva-
dos, precisamos preparar o nosso coração 
e rezar para que a Palavra de Deus irrigue 
nossa vida. O Papa Francisco nos diz que: 
[...] “somos a terra onde o Senhor incan-
savelmente lança a semente da Sua Pala-
vra e do Seu amor. Com quais disposições 
o acolhemos? Como é o nosso coração? 
Com qual tipo de terreno se parece: um 
caminho, uma pedreira, um arbusto? De-
pende de cada um de nós tornar-se um 
terreno bom sem espinhos nem pedras, 
mas lavrado e cultivado com cuidado, de 
modo que possa trazer bons frutos para 
nós e para os nossos irmãos. E nos fará 
bem não esquecer que também nós so-
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mos semeadores. Deus semeia sementes 
boas, e também aqui podemos pergun-
tar-nos: que tipo de semente sai do nosso 
coração e da nossa boca? As nossas pa-
lavras podem fazer tanto bem e também 
tanto mal, podem curar e podem ferir, 
podem encorajar e podem deprimir”. (An-
gelus, 13/07/2014). 
T.: Que a Palavra de Deus produza em 
nós frutos de santidade.
L3: Irrigados pela Palavra do Senhor, de-
vemos produzir frutos de justiça e solida-
riedade. “A Igreja está ciente também de 
que existe uma pobreza que é virtude a 
cultivar e a abraçar livremente, como fize-
ram muitos Santos, e há a miséria, muitas 
vezes resultante de injustiças e provoca-
da pelo egoísmo, que produz indigência 
e fome e alimenta os conflitos. Quando a 
Igreja anuncia a Palavra de Deus sabe que 
é preciso favorecer um ‘círculo virtuoso’ 
entre a pobreza ‘que se deve escolher’ e 
a pobreza ‘que se deve combater’, redes-
cobrindo ‘a sobriedade e a solidariedade 
como valores simultaneamente evangéli-
cos e universais. Isto obriga a opções de 
justiça e de sobriedade’” (VD 107).
T.: Que a Palavra de Deus produza em 
nós frutos de santidade. 
L4: Iluminando nossa vida:
Havia, no alto da montanha, três peque-
nas árvores que sonhavam o que seriam 
depois de grandes. A primeira, olhando 
as estrelas disse:
– Eu quero ser o baú mais precioso do 
mundo, cheio de tesouros. Para tal, até 
me disponho a ser cortada.
A segunda olhou para o riacho e suspirou:
– Eu quero ser um grande navio para 
transportar reis e rainhas.
A terceira árvore olhou o vale e disse:
– Quero ficar aqui no alto da montanha e 
crescer tanto que as pessoas, ao olharem 

para mim, levantem seus olhos e pensem 
em Deus.
Muitos anos se passaram e certo dia vie-
ram três lenhadores e cortaram as três 
árvores. Todas ansiosas em serem trans-
formadas naquilo que sonhavam. Mas 
lenhadores não costumam ouvir nem 
entender sonhos! A primeira árvore aca-
bou sendo transformada num coxo de 
animais, coberto de feno. A segunda vi-
rou um simples e pequeno barco de pes-
ca, carregando pessoas e peixes todos os 
dias. E a terceira acabou cortada em gros-
sas vigas e colocadas num depósito.
Mas, numa certa noite, cheia de luz e es-
trelas, onde havia mil melodias no ar, uma 
jovem mulher colocou seu neném nasci-
do naquele coxo de animais. E de repente, 
a primeira árvore percebeu que continha 
o maior tesouro do mundo.
A segunda árvore anos mais tarde, aca-
bou transportando um homem que aca-
bou dormindo no barco, mas quando a 
tempestade quase afundou o pequeno 
barco, o homem levantou e disse: “Paz!” E 
num relance, a segunda árvore entendeu 
que estava carregando o Rei dos Céus e 
da Terra.
Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a 
terceira árvore espantou-se quando suas 
vigas foram unidas em forma de cruz e 
um homem foi pregado nela. Logo, sen-
tiu-se horrível e cruel. Mas, logo no do-
mingo, o mundo vibrou de alegria. E a 
terceira árvore entendeu que nela havia 
sido pregado um homem para salvação 
da humanidade e que as pessoas sempre 
se lembrariam de Deus e de seu Filho, Je-
sus Cristo, ao olharem para ela.

Dir.: Vamos refletir:
1. Percebemos que o tema de hoje é bas-
tante instigante: a Palavra que produz 
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frutos. Com efeito, nesta pandemia, so-
brou-nos muito para proferir palavras aos 
nossos familiares e às pessoas próximas. 
Como estou colocando as palavras em 
minha família, ela está intimamente pro-
duzindo frutos?  
2) Também devemos ouvir muito neste 
tempo de pandemia: o que estou fazendo 
com a palavra o que a outra pessoa me diz? 

ORAÇÃO
 
Refrão Meditativo
Desça como a chuva a tua Palavra, que 
se espalhe como o orvalho, como o chu-
visco na relva, como aguaceiro na grama. 
Amém!

Dir.: Pai de bondade, com confiança fi-
lial, apresentamos nossos pedidos e sú-
plicas. 
T.: Senhor, escutai-nos e santificai-nos. 
1. Pai misericordioso, socorrei as famílias, 
neste tempo de pandemia, e que elas pos-
sam cultivar o amor e o perdão entre si. 
2. Pai de bondade, olhai pelas nossas co-
munidades locais, para que cuidemos uns 
dos outros com muito carinho. 
3. Pai de amor, preenchei os lares com a 
vossa graça e com vosso amor. 

(Preces espontâneas)
Dir.: Acolhei as nossas preces, ó Deus bon-
doso. Por Jesus Cristo, Rosto de vossa Mi-
sericórdia, na unidade do Espírito Santo. 
T.: Amém. 

CONTEMPLAÇÃO

Refrão Meditativo
Desça como a chuva a tua Palavra, que 
se espalhe como o orvalho, como o chu-
visco na relva, como aguaceiro na grama. 
Amém!

Dir.: O gesto concreto deste dia é: rezar, 
após a novena, pela família, pelas voca-
ções e pelo fim da pandemia. 

Ritos Finais (p. 7)

7° DIA: A PALAVRA
QUE É ANUNCIADA

Ritos Iniciais (p. 7)

LEITURA

Refrão Meditativo
A Palavra está perto de ti, em tua boca, 
em teu coração.

Do Evangelho segundo Lucas (1, 26-38) 
Naquele tempo, 26o anjo Gabriel foi en-
viado por Deus a uma cidade da Galileia, 
chamada Nazaré, 27a uma virgem, pro-
metida em casamento a um homem cha-
mado José. Ele era descendente de Davi 
e o nome da Virgem era Maria. 28O anjo 
entrou onde ela estava e disse: “Alegra-te, 
cheia de graça, o Senhor está contigo!” 
29Maria ficou perturbada com estas pala-
vras e começou a pensar qual seria o sig-
nificado da saudação. 30O anjo, então, dis-
se-lhe: “Não tenhas medo, Maria, porque 
encontraste graça diante de Deus. 31Eis 
que conceberás e darás à luz um filho, a 
quem porás o nome de Jesus. 32Ele será 
grande, será chamado Filho do Altíssimo, 
e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu 
pai Davi. 33Ele reinará para sempre sobre 
os descendentes de Jacó, e o seu reino 
não terá fim”. 34Maria perguntou ao anjo: 
“Como acontecerá isso, se eu não conhe-
ço homem algum?” 35O anjo respondeu: 
“O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altís-
simo te cobrirá com sua sombra. Por isso, 
o menino que vai nascer será chamado 
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Santo, Filho de Deus. 36Também Isabel, 
tua parenta, concebeu um filho na velhi-
ce. Este já é o sexto mês daquela que era 
considerada estéril, 37porque para Deus 
nada é impossível”. 38Maria, então, disse: 
“Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em 
mim segundo a tua palavra!” E o anjo re-
tirou-se.

(Para que haja uma melhor compreensão 
do texto, pode-se proclamar uma primeira 
vez em voz alta; depois, pessoalmente em 
silencio, e outra vez em voz alta. Após este 
momento a família pode destacar, em voz 
alta, expressões ou pequenos trechos do 
texto.)

MEDITAÇÃO

Refrão Meditativo
A Palavra está perto de ti, em tua boca, 
em teu coração.

L1: Neste dia da novena, somos convida-
dos a refletir o anúncio da Palavra. Inspira-
dos no anúncio da Boa Nova proclamada 
pelo anjo a Maria, recordamos o nosso de-
ver cristão de espalhar o Evangelho. “Com 
efeito, o que a Igreja anuncia ao mundo é 
a Palavra da Esperança; o homem preci-
sa da ‘grande Esperança’ para poder viver 
o seu próprio presente – a grande espe-
rança que é ‘aquele Deus que possui um 
rosto humano e que nos ‘amou até ao fim’ 
(Jo 13, 1)’. Por isso, na sua essência, a Igreja 
é missionária. Não podemos guardar para 
nós as palavras de vida eterna, que rece-
bemos no encontro com Jesus Cristo: são 
para todos, para cada homem. Cada pes-
soa do nosso tempo – quer o saiba quer 
não – tem necessidade deste anúncio. 
Oxalá o Senhor suscite entre os homens, 
como nos tempos do profeta Amós, nova 

fome e nova sede das palavras do Senhor 
(cf. Am 8, 11). A nós cabe a responsabilida-
de de transmitir aquilo que por nossa vez 
tínhamos, por graça, recebido. (VD 91).
T.: Anunciemos palavras de graça e de 
paz em nossas casas e comunidades. 
L2: Esse anúncio da Palavra também se 
manifesta na realidade concreta da nos-
sa vida. “Em atenção à Palavra de Jesus e 
ao ensinamento da Igreja, especialmen-
te sua doutrina social, que iluminam os 
critérios éticos e morais, nossas comuni-
dades devem ser defensoras da vida des-
de a fecundação até o seu fim natural. A 
vida humana e tudo que dela decorre e 
com ela colabora, precisa ser objeto da 
nossa atenção e do nosso cuidado: do 
nascituro ao idoso, da casa comum ao 
emprego, saúde e educação. O cuidado 
para com os direitos humanos e as polí-
ticas públicas que sustentam a sua apli-
cação hão de estar no horizonte da ação 
dos discípulos de Jesus, chamados a rea-
lizar as obras de misericórdia, tanto em 
âmbito pessoal, quanto comunitário.” 
(DGAE 2019-2023, n. 171).  
T.: Anunciemos palavras de graça e de 
paz em nossas casas e comunidades. 
L3: “Os primeiros cristãos consideraram 
o seu anúncio missionário como uma 
necessidade derivada da própria natu-
reza da fé: o Deus em quem acredita-
vam era o Deus de todos; o Deus único 
e verdadeiro que Se manifestara na his-
tória de Israel e, por fim, no seu Filho, 
oferecendo assim a resposta que todos 
os homens, no seu íntimo, aguardam. 
As primeiras comunidades cristãs sen-
tiram que a sua fé não pertencia a um 
costume cultural particular, que diver-
ge de povo para povo, mas ao âmbito 
da verdade, que diz respeito igualmen-
te a todos os homens.” (VD 92).
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T.: Anunciemos palavras de graça e de 
paz em nossas casas e comunidades. 
L4: Iluminando nossa vida:
Dois irmãos que moravam em fazendas 
vizinhas, separadas apenas por um ria-
cho, entraram em conflito. O que come-
çou com um pequeno mal entendido 
explodiu numa troca de palavras ríspidas, 
seguidas por semanas de total silêncio. 
Numa manhã, o irmão mais velho ouviu 
baterem à sua porta, era um carpinteiro à 
procura de trabalho:
-Talvez você tenha algum serviço para 
mim.
-Sim, disse o fazendeiro. Vê aquela fazen-
da ali? É do meu irmão mais novo. Nós 
brigamos e não posso mais suportá-lo. 
Vê aquela pilha de madeira ali no celei-
ro? Pois use para construir uma cerca 
bem alta.
- Acho que entendo a situação, disse o 
carpinteiro. Mostre-me onde estão a pá e 
os pregos.
O irmão mais velho entregou o material e 
foi para a cidade. O homem ficou ali tra-
balhando o dia inteiro. Quando o fazen-
deiro chegou, não acreditou no que viu: 
em vez de cerca, uma ponte foi construí-
da ali, ligando as duas margens do riacho. 
Enfurecido ele falou:
- Você foi atrevido construindo essa pon-
te depois de tudo que lhe contei.
Mas as surpresas não pararam por aí. Ao 
olhar novamente para a ponte, viu o seu 
irmão se aproximando de braços abertos 
e dizendo:
- Você realmente foi muito amigo cons-
truindo esta ponte mesmo depois do que 
eu lhe disse.
De repente, o irmão mais velho correu na 
direção do outro e abraçaram-se, choran-
do no meio da ponte. O carpinteiro que 
fez o trabalho partiu.

- Espere, fique conosco! Tenho outros tra-
balhos para você.
E o carpinteiro respondeu:
- Eu adoraria, mas tenho outras pontes a 
construir...

Dir.: Vamos refletir:
1. Jesus desde seu nascimento até sua 
vida pública foi um construtor de pontes. 
Anunciando a Boa Nova com palavras e 
gestos, ele deixa surgir, em nós, algo de 
bom. Como construir pontes nesta pan-
demia? 
2. Toda hora é tempo de anuncio do per-
dão, do amor. Tenho perdoado a mim 
mesmo? Tenho perdoado o outro?

ORAÇÃO

Refrão Meditativo
A Palavra está perto de ti, em tua boca, 
em teu coração.

Dir.: Pai de bondade, com confiança filial, 
apresentamos nossos pedidos e súplicas. 
T.: Fazei que o anúncio de vossa Pala-
vra, Senhor, transforme nosso ser.  
1. Pai misericordioso, que nossas comuni-
dades possam com zelo e amor anunciar 
o perdão, o amor e a misericórdia.  
2. Pai de bondade, que a Virgem Maria, 
nossa Mãe, possa proteger nossas famí-
lias de todas as maldades e ciladas que o 
mundo nos traz.
3. Pai de amor, olhai com ternura para os 
nossos governantes, para que possamos 
viver com dignidade de filhos seus. 

(Preces espontâneas)
Dir.: Acolhei as nossas preces, ó Deus 
bondoso. Por Jesus Cristo, Rosto de vos-
sa Misericórdia, na unidade do Espírito 
Santo. 
T.: Amém.
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CONTEMPLAÇÃO

Refrão Meditativo
A Palavra está perto de ti, em tua boca, 
em teu coração.

Dir.: O gesto concreto deste dia é: tirar 
uma foto em família rezando a novena e, 
logo após, postar no Facebook ou em ou-
tra rede social. 

Ritos Finais (p. 7)

8º DIA: A PALAVRA MISSIONÁRIA

Ritos Iniciais (p. 7)

LEITURA

Refrão Meditativo
A Palavra está perto de ti, em tua boca, 
em teu coração.

Do Evangelho segundo Lucas (1, 39-45)
39Naqueles dias, Maria partiu apressada-
mente a uma cidade de Judá. 40Ela en-
trou na casa de Zacarias e saudou Isabel. 
41Quando Isabel ouviu a saudação de Ma-
ria, a criança pulou de alegria em seu ven-
tre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. 
42Com voz forte, ela exclamou: “Bendita és 
tu entre as mulheres e bendito é o fruto 
do teu ventre! 43Como mereço que a mãe 
do meu Senhor venha me visitar? 44Logo 
que a tua saudação ressoou nos meus ou-
vidos, o menino pulou de alegria no meu 
ventre. 45Feliz aquela que acreditou, pois 
o que lhe foi dito da parte do Senhor será 
cumprido!”.

(Para que haja uma boa compreensão do 
texto, pode-se proclamar uma primeira vez 

em voz alta; depois, pessoalmente, em si-
lêncio, e uma outra vez em voz alta. Após 
este momento, o grupo pode destacar, em 
voz alta, expressões ou pequenos trechos 
do texto.)

MEDITAÇÃO

Refrão Meditativo
A Palavra está perto de ti, em tua boca, 
em teu coração.

L1: Maria, a primeira vocacionada de Na-
zaré, por meio de seu sim ao chamado de 
Deus, torna-se habitação da Palavra entre 
nós. Como sacrário vivo da Eucaristia e 
berço da Palavra, ela não fica parada no 
seu comodismo, mas se coloca a caminho 
e, no encontro serviçal e gratuito com 
Isabel, anuncia as maravilhas que o Se-
nhor fez com ela. Através desse encontro, 
mostra-nos que a presença de Deus nos 
chama a sair em missão de ir ao encontro 
das pessoas a fim de que anunciemos as 
maravilhas que a Palavra realiza em nosso 
meio.
T. (cantado): O senhor fez, por mim, 
maravilhas, santo, santo, santo é o seu 
nome.
L2: A missão da Igreja não é uma reali-
dade facultativa (opcional)! “Trata-se de 
deixar que o Espírito Santo nos assimile 
a Cristo, participando assim na sua pró-
pria missão: ‘Assim como o Pai me enviou, 
também eu vos envio a vós’ (Jo, 20, 21), de 
modo a comunicar a Palavra com a vida 
inteira. É a própria Palavra que nos impele 
para os irmãos: é a Palavra que ilumina, 
purifica, converte; nós somos apenas ser-
vidores.” (VD 93). 
T.: Ai de mim se eu não anunciar a Boa-
-Nova, se eu não for uma Igreja em mis-
são!
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L3: Todos nós, batizados, somos corres-
ponsáveis pela missão evangelizadora, 
pois “todo o povo Deus é um povo ‘envia-
do’: ‘a missão de anunciar a Palavra de Deus 
é dever de todos os discípulos de Jesus 
Cristo, em consequência do seu batismo’. 
Nenhuma pessoa que crê pode sentir-se 
alheia a esta responsabilidade que deriva 
do fato de ela pertencer, sacramentalmen-
te, ao Corpo de Cristo.” (VD  94). 
T. (cantado): Ide pelo mundo, ide pelo 
mundo, e anunciai, e anunciai, o Evan-
gelho a toda criatura.
L4: Iluminando nossa vida: 
Um casal de missionários americanos vol-
tava para casa após 50 anos servindo a 
Deus na África. Durante a viagem de volta 
no navio, eles vieram imaginando como 
seriam recebidos e que tipos de honra re-
ceberiam de seus familiares e amigos, já 
que dedicaram praticamente a vida toda 
a serviço do Reino de Deus. Quando o 
navio se aproximava do porto, eles viram 
muitas bandeiras, banda, fanfarra e uma 
festa preparada. Então pensaram: “Mara-
vilha! Eles estão prontos para nos receber 
de volta! Que alegria!” Porém, quando saí-
ram do navio depois de um bom tempo, 
já que estavam viajando na terceira clas-
se, viram os papéis coloridos espalhados 
pelo chão e não havia mais a banda e as 
pessoas. Diante daquele silêncio, comen-
taram: “A festa deve ter sido por causa da-
queles homens de terno no navio. Vamos 
embora!” Então foram pra casa, cansados 
e frustrados, pois não havia ninguém para 
esperá-los, nenhuma recompensa sequer 
e o marido ficou tão revoltado que saiu 
batendo a porta e disse à sua esposa: “Eu 
vou dar uma volta, pergunta aí pro seu 
Deus se é isso que ele tem pra nos dar 
depois de 50 anos de ministério!”. Aque-
le homem andou... andou... andou... e, ao 

voltar, encontrou a esposa mexendo em 
alguma coisa na pia da cozinha. Ele en-
trou e perguntou à mulher em tom de de-
boche: “E então? Falou com o seu Deus se 
é isso que ele tem para nos dar, depois de 
renunciarmos 50 anos da nossa vida de-
dicados ao ministério?” E a mulher sem se 
virar, simplesmente disse: “Falei sim.” “Ah 
é? E então, o que foi que ele disse?”, retru-
cou o homem. Ela respondeu: “Deus disse 
que nós ainda não chegamos em casa.”

Dir.: Vamos refletir:
1. Sua casa é, realmente, uma Igreja do-
méstica? Nela há espaço para a missão 
evangelizadora?   
2. “A missão da Igreja não consiste em 
fazer o extraordinário, mas em fazer o or-
dinário com perfeição extraordinária”. A 
missão se revela nas coisas mais simples 
do cotidiano. Nesse sentido, eu tenho 
sido um bom pai/mãe/filho(a)/amigo/es-
poso(a)? Ajudo nas tarefas de casa? Tenho 
o hábito de rezar individualmente? E com 
a família?
3. Nossos talentos não podem ficar en-
terrados! Tenho colocado os meus dons a 
serviço de meus irmãos? Tenho ajudado 
em algum movimento/pastoral/grupo de 
minha paróquia? Se já, estamos insatisfei-
tos como o velho da história ou estamos 
com disposição para servir cada vez mais?

ORAÇÃO

Refrão Meditativo
A Palavra está perto de ti, em tua boca, 
em teu coração.

Dir.: Nosso Deus sempre vem ao nosso 
encontro. Certos disso, de coração humil-
de e sincero, elevemos as nossas preces a 
fim de que ele atenda os nossos pedidos:
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T.: Dai-nos, Senhor, a graça de sermos 
discípulos e missionários.
1. Senhor, tornai nosso coração aberto e 
disponível à vossa Palavra, para que, ilu-
minados por ela, possamos ser luz na vida 
de todos nossos irmãos e irmãs, nós vos 
suplicamos.
2. Senhor, assim como Maria foi ao encon-
tro de Isabel para levar a Palavra encar-
nada, ajudai-nos a anunciar, aos nossos 
irmãos e irmãs, palavras de esperança, ale-
gria, força e coragem, nós vos suplicamos.
3. Senhor, dai-nos a vontade de sempre 
colocar nossos dons e talentos a serviço 
do Reino, a fim de que nos tornemos uma 
Igreja samaritana, discípula-missionária, 
apostólica e em saída, nós vos suplicamos.

(Preces espontâneas)
Dir.: Acolhei, Senhor, na sua infinita be-
nignidade, essas preces que confiante vos 
pedimos e depositamos. E que, na vossa 
graça, elas sejam atendidas segundo a 
vossa vontade. Por Cristo, nosso Senhor. 
T.: Amém.

CONTEMPLAÇÃO

Refrão Meditativo
A Palavra está perto de ti, em tua boca, 
em teu coração.

Dir.: Para bem nos prepararmos para o 
Natal do Senhor, nosso gesto concreto 
de hoje é, motivados pela reflexão des-
te dia, ser missionário em nossa própria 
casa, ou seja, ajudar nas tarefas de casa, 
ser um bom pai/mãe/filho, encontrar al-
gum horário para a família rezar juntos 
(pode ser antes de alguma refeição), re-
servar algum horário para rezar com a 
Palavra de Deus (Bíblia).

Ritos Finais (p. 7)

9º DIA: A PALAVRA SE FEZ CARNE

Ritos Iniciais (p. 7)

LEITURA

Refrão Meditativo
A Palavra está perto de ti, em tua boca, 
em teu coração.

Do Evangelho segundo João (1, 1-5.9-14).
1No princípio era a Palavra, e a Palavra es-
tava junto de Deus, e a Palavra era Deus. 
2Ela existia, no princípio, junto de Deus. 
3Tudo foi feito por meio dela, e sem ela 
nada foi feito de tudo o que existe. 4Nela 
estava a vida, e a vida era a luz dos ho-
mens. 5E a luz brilha nas trevas, e as tre-
vas não conseguiram dominá-la. 9Esta era 
a luz verdadeira, que vindo ao mundo a 
todos ilumina. 10Ela estava no mundo, e 
o mundo foi feito por meio dela, mas o 
mundo não a reconheceu. 11Ela veio para 
o que era seu, mas os seus não a acolhe-
ram. 12A quantos, porém, a acolheram, 
deu-lhes poder de se tornarem filhos de 
Deus: são os que creem no seu nome. 
13Estes foram gerados não do sangue, 
nem da vontade da carne, nem da vonta-
de do homem, mas de Deus. 14E a Palavra 
se fez carne e veio morar entre nós. Nós 
vimos a sua glória, glória que recebe do 
seu Pai como filho único, cheio de graça 
e de verdade.
 
(Para que haja uma boa compreensão do 
texto, pode-se proclamar uma primeira vez 
em voz alta; depois, pessoalmente, em si-
lêncio, e uma outra vez em voz alta. Após 
este momento, o grupo pode destacar, em 
voz alta, expressões ou pequenos trechos 
do texto.)
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MEDITAÇÃO

Refrão Meditativo
A Palavra está perto de ti, em tua boca, 
em teu coração.

L1: Deus não quis ser sem nós! Na encar-
nação, o Verbo se faz carne e habita em 
nosso meio. Através desse evento, Deus 
mostra que nós fomos escolhidos para 
coparticiparmos da obra salvífica. Des-
se modo, por meio do sim de Maria e da 
Palavra anunciada pelo anjo, foi possível 
que o projeto salvífico de Deus se reali-
zasse, concretamente, no mundo. Assim, 
ao se encarnar, a Palavra, que desde o 
princípio está junto de Deus, assume a 
condição humana e se faz um de nós a 
fim de nos resgatar do pecado e nos dar 
uma vida nova.
T.: A Palavra se fez carne e habitou en-
tre nós!
L2: A encarnação nos revela o quão gran-
de é o amor de Deus por nós. Também 
nos mostra que é a Palavra que vem ao 
nosso encontro, isto é, Deus quem toma a 
iniciativa de vir até nós. “E, quando o ho-
mem, apesar de frágil e pecador, se abre 
sinceramente ao encontro com Cristo, co-
meça uma transformação radical: ‘A todos 
que o receberam, [...] deu-lhes o poder de 
se tornarem filhos de Deus’ (Jo 1,12). [...] É 
o início de uma nova criação: nasce a cria-
tura nova, um povo novo.” (VD 50). 
T.: Por meio da Palavra, nós fomos fei-
tos, porém é necessário que, através da 
Palavra, tudo se transforme e renove!
L3: Refletir a respeito da grande rique-
za do mistério da Encarnação nos torna, 
cada vez mais, imagem de Cristo. Sendo 
assim, ele nos convida a ser como ele é. 
Nesse sentido, “todo leigo, em virtude 

dos próprios dons que nos foram confe-
ridos, somos, ao mesmo tempo testemu-
nha e instrumento vivo da própria missão 
da Igreja ‘na medida do dom de Cristo’ (Ef 
4,7).” (LG 33).  
T.: Que a encarnação nos torne cada 
vez mais sal da terra e luz do mundo!
L4: Iluminando nossa vida: Qual é o tama-
nho de Deus?
Um garoto perguntou ao pai: “Qual o tama-
nho de Deus?” Então, ao olhar para o céu, o 
pai avistou um avião e perguntou ao filho: 
“Que tamanho tem aquele avião?” O meni-
no disse: “Pequeno, quase não dá para ver.” 
Então o pai o levou a um aeroporto e, ao 
chegar próximo de um avião, perguntou: 
“E agora, qual o tamanho deste?” O meni-
no respondeu: “Nossa, pai, esse é enorme!” 
O pai então disse: “Assim é Deus, o tama-
nho vai depender da distância que você 
estiver dele. Quanto mais perto você está 
dele, maior ele será na sua vida!”

Dir.: Vamos refletir:
1. Como vimos no texto bíblico, Deus é 
quem toma iniciativa e vem ao nosso 
encontro. Nós também temos tomado a 
iniciativa de ir ao encontro de nossos ir-
mãos, principalmente, aqueles que são 
marginalizados e estão perdidos? O que 
temos feitos para que recuperem a digni-
dade da vida?
2. “A fé sem obras é morta” (Tg 2, 17). 
Quais ações tenho feito para traduzir a 
minha fé? Quais são as minhas atitudes 
a fim de tornar o mundo melhor? Tenho 
ajudado as pessoas que me são próximas 
a serem melhores? Eu tenho sido melhor 
para o outro? 
3. A Palavra de Deus está viva entre nós. 
Eu sinto presente esta Palavra viva em mi-
nha vida? Como na historinha, estou me 
aproximando da Palavra? Estou deixando 
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que a Palavra se aproxime de mim? De 
qual modo posso tornar a Palavra viva na 
vida de meus irmãos e minhas irmãs? 
4. Hoje encerramos a nossa novena. Ilu-
minados por ela, quais propósitos e atitu-
des podemos assumir de hoje em diante?

ORAÇÃO

Refrão Meditativo
A Palavra está perto de ti, em tua boca, 
em teu coração.

Dir.: Elevemos ao Senhor as nossas ora-
ções em forma de prece, confiantes de 
que ele atenda os nossos pedidos:
T.: Pela encarnação do vosso Filho, es-
cutai-nos, Senhor.
1. Deus de bondade, vós que tomastes a 
iniciativa e viestes ao nosso encontro a 
fim de se tornar um de nós e nos remir, 
ensinai-nos, também, ir ao encontro dos 
nossos irmãos e irmãs, principalmente, os 
mais necessitados, nós vos pedimos.
2. Deus de amor, iluminai os caminhos de 
vossos filhos que foram consagrados a 
vós no Batismo. Que o Espírito Santo, que 
habita no meio de nós, ajude-nos a ser-
mos incansáveis anunciadores de vossa 
Palavra, nós vos pedimos.
3. Deus de benignidade, que não can-
sais de chamar os vossos filhos e filhas ao 
serviço do vosso reino, iluminai-nos para 
que sempre possamos estar disponíveis 
para a transformação e a construção de 
um mundo novo, nós vos pedimos.

(Preces espontâneas)
Dir.: Senhor, estes são os pedidos que hu-
mildemente e confiantes vos apresenta-
mos. Atendei as nossas súplicas por meio 
da vossa infinita bondade. Por Cristo, Se-
nhor nosso.
T.: Amém.

CONTEMPLAÇÃO

Refrão Meditativo
A Palavra está perto de ti, em tua boca, 
em teu coração.

Dir.: Para bem nos prepararmos para o 
Natal do Senhor, nosso gesto concreto 
de hoje, motivados pela reflexão deste 
dia, é ligar, conversar ou encontrar, de 
acordo com as possibilidades, com uma 
pessoa com quem há muito tempo não 
temos contato e fazer desse encontro 
um momento de levar alegria e esperan-
ça a essa pessoa.

Ritos Finais (p. 7)

CELEBRAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS

(Esta celebração deverá ser realizada no 
dia 23/12/2020 junto com a comunidade 
paroquial, que se organizará a partir de sua 
realidade local.)

Comentário Inicial
Com.: Irmãos e irmãs, que a palavra de 
Deus possa ter habitado em nossos co-
rações ao longo destes nove dias, au-
mentando em nós a fé, a esperança e 
a caridade. Que essa Santa Palavra, o 
menino Deus, possa fazer morada em 
nossas casas e produzir em nós a for-
ça e a eficácia para vencermos todas 
as tribulações e dificuldades de nosso 
cotidiano. 

Preces (acréscimos)
- Senhor, que nossas famílias tenham 
sempre motivos de alegria e sejam des-
temidas no anúncio do santo Evangelho, 
levando-o a todos e, em especial, aos 
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que mais necessitam de sua imensa mi-
sericórdia. 
- Senhor, que nossa comunidade possa 
crescer sempre na espiritualidade e no 
amor a vossa Palavra, estando sempre 
aberta aos nossos irmãos e irmãs. 
- Senhor, fazei que todos aqueles que so-
freram este ano, sendo vítimas da pande-
mia do novo coronavírus, sintam ainda 
mais vosso amor e vossa presença em 
suas vidas.

Benção das famílias 
(Ao término da celebração)
Pres.: Ó Deus, criador e misericordioso, 
salvador do vosso povo, vós quisestes 
fazer da família, constituída pela aliança 
nupcial, o sacramento de Cristo e da Igre-
ja; derramai copiosa benção sobre estas 
famílias, reunidas em vosso nome, a fim 
de que os que nelas vivem num só amor 
possam, com fervor e constância na ora-
ção, ajudar-se uns aos outros em todas 
as necessidades da vida e mostrar sua fé 
pela palavra e pelo exemplo. Por Cristo, 
Nosso Senhor. 
Ass.: Amém.  

CANTOS

1. Senhor, vem salvar teu povo
(Pe. José Weber)
1. Senhor, vem salvar teu povo das trevas 
da escravidão. Só tu és nossa esperança, 
és nossa libertação.
Vem, Senhor! Vem nos salvar, com teu 
povo vem caminhar! (bis)
2. Contigo o deserto é fértil, a terra se abre 
em flor; da rocha brota água viva, da treva 
nasce esplendor.
3. Tu marchas à nossa frente, és força, ca-
minho e luz. Vem logo salvar teu povo, 
não tardes, Senhor Jesus.

2. O Senhor está pra chegar
(Pe. Sílvio Milanez) 
1. O Senhor está pra chegar, já se cumpre 
a profecia; o seu Reino então será liberda-
de e alegria. E as nações, enfim, recebem 
salvação a cada dia.
Das alturas orvalhem os céus, e das nu-
vens que chovam a justiça, que a terra 
se abra ao amor e germine o Deus Sal-
vador! (bis)
2. Vem de novo restaurar-nos. De que 
lado estará? Indignado contra nós? E a 
vida, não darás? Salvação e alegria, outra 
vez não trarás?
3. Escutemos sua Palavra: é de paz que vai 
falar. Paz ao povo e aos seus fiéis, a quem 
dele se achegar. Está perto a salvação e 
alegria vai voltar.

3. Abre tua porta
(José Acácio Santana)
1. Abre tua porta que alguém está baten-
do, abre tua porta que alguém está nas-
cendo, é Jesus que vem a ti.
Por que não respondes? Por que tu es-
condes? Impedes Jesus de renascer! 
(bis)
2. Tira este manto que veste o velho ho-
mem, tira da vida ideais que te conso-
mem, abre a porta a Jesus.
3. Quando acolheres idosos e crianças, 
para cobri-los de paz e esperança, é Jesus 
que vem a ti.

4. Ouve-se na terra um grito
(José R. Galvão)
Ouve-se na terra um grito, do povo um 
grande clamor: “Senhor, abre os céus 
que as nuvens chovam o Salvador!”
1. É um só canto de amor e esperança, 
que a terra mãe germinando ,contém: a 
ti, Senhor, nós clamamos: vem, senhor Je-
sus, vem!
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2. Mesmo se as guerras destroem a terra, 
pondo em perigo a paz e o bem, que a 
nossa voz não se canse: vem, senhor Je-
sus, vem!
3. Vem reunir hoje as tuas Igrejas, a tua 
prece rezamos, também, o nosso amor 
sempre espere: vem, Senhor Jesus, vem!

5. Como o sol nasce da aurora
(Arnaldo Trevisan; Reginaldo Veloso)
Ant.: Como o sol nasce da aurora, de Ma-
ria nascerá aquele que a terra seca em 
jardim converterá. Ó Belém, abre teus 
braços ao Pastor que a ti virá. 
Ref.: Emanuel, Deus conosco, Vem ao 
nosso mundo, vem!
1. Ouve, ó Pastor do teu povo, vem do alto 
céu onde estás! 
2. Vem teu rebanho salvar, mostra o amor 
que lhe tens!
3. Salva e protege esta vinha, foi tua mão 
que a plantou!

6. Utopia
(Zé Vicente)
1. Quando o dia da paz renascer, quan-
do o Sol da esperança brilhar, eu vou 
cantar. Quando o povo nas ruas sorrir 
e a roseira de novo florir, eu vou can-
tar. Quando as cercas caírem no chão, 
quando as mesas se encherem de pão, 
eu vou cantar. Quando os muros que 
cercam os jardins, destruídos, então, os 
jasmins vão perfumar.
Vai ser tão bonito se ouvir a canção 
cantada de novo! No olhar da gen-
te, a certeza de irmãos: reinado do 
povo!
2.Quando as armas da destruição des-
truídas em cada nação, eu vou sonhar. E 
o decreto que encerra a opressão assina-
do só no coração vai triunfar. Quando a 
voz da verdade se ouvir e a mentira não 

mais existir será enfim tempo novo de 
eterna justiça, sem mais ódio sem san-
gue ou cobiça; vai ser assim.

7. Vigia esperando aurora 
(Santini)
Vigia esperando a aurora qual noi-
va esperando o amor: é assim que 
o servo espera a vinda do seu Se-
nhor! (bis)
1. Ao longe, um galo vai cantar seu can-
to; o Sol no céu vai estender seu manto. 
Mas na muralha eu estarei desperto, que 
já vem perto o dia do Senhor.
2. A minha voz vai acordar meu povo, lou-
vando a Deus, que faz um mundo novo.
Não vou ligar se a madrugada é fria, que 
um novo dia logo vai chegar.
3. Se é noite escura, acendo a minha to-
cha. Dentro do peito, o s0ol já desabro-
cha. Filho da luz, não vou dormir: vigio. 
Ao mundo frio vou levar o amor!

8. Da cepa brotou a rama
(Pe. José Weber)
Da cepa brotou a rama, da rama brotou 
a flor. Da flor nasceu Maria, de Maria, o 
Salvador.
1. O Espírito de Deus sobre ele pousará, 
de saber, de entendimento este Espírito 
será. De conselho e fortaleza, de ciência e 
de temor, achará sua alegria no temor do 
seu Senhor.
2. Não será pela ilusão do olhar, do ouvir 
falar, que ele irá julgar os homens, como 
é praxe acontecer. Mas os pobres desta 
terra com justiça julgará, e dos fracos o 
direito ele é quem defenderá.
3. Neste dia, neste dia o Senhor estende-
rá sua mão libertadora pra seu povo res-
gatar. Estandarte para os povos o Senhor 
levantará; a seu povo, à sua Igreja toda a 
terra acorrerá.
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9. Cântico de Maria I
(J. Gelineau)
O Senhor fez em mim maravilhas! San-
to é o seu nome. (bis)
1. A minh’alma engrandece o Senhor e 
exulta meu espírito em Deus meu Salva-
dor; porque olhou para humildade de sua 
serva; doravante as gerações hão de cha-
mar-me de bendita.
2. O Poderoso fez em mim maravilhas, e 
santo é o seu nome! Seu amor para sem-
pre se estende sobre aqueles que o te-
mem.
3. Manifesta o poder de seu braço, disper-
sa o soberbos; derruba os poderosos de 
seus tronos e eleva os humildes.
4. Sacia de bens os famintos, despede os 
ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servi-
dor, fiel ao seu amor. 
5. Como havia prometido a nossos pais, 
em favor de Abraão e de seus filhos para 
sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo 
Espírito desde agora e para sempre pelos 
séculos. Amém!

10. Cântico de Maria II
(Pe. Manuel Machado)
Virá o dia em que todos, ao levantar a 
vista, veremos nesta terra reinar a li-
berdade! (bis)
1. Minha alma engrandece o Deus liberta-
dor, se alegra meu espírito em Deus meu 
salvador, pois ele se lembrou do seu povo 
oprimido e fez da sua serva a mãe dos es-
quecidos.
2. Imenso é seu amor, sem fim sua bon-
dade pra todos que na terra lhe seguem 
na humildade. Bem forte é nosso Deus, 
levanta o seu braço, espalha os soberbos, 
destrói todos os males.
3. Derruba os poderosos dos seus tronos 
erguidos com sangue e o suor do seu 
povo oprimido.  E farta os famintos levan-

ta os humilhados, arrasa os opressores, os 
ricos e os malvados.
4. Protege o seu povo com todo o cari-
nho, fiel é seu amor em todo o caminho. 
Assim é o Deus vivo que marcha na histó-
ria, bem junto de seu povo em busca da 
vitória.

11. O canto de Maria ao povo 
(Pe. Zezinho, SCJ)
1. Minh’alma dá glórias ao Senhor, meu 
coração bate alegre e feliz. Olhou para 
mim com tanto amor, que me esco-
lheu, me elegeu e me quis. E de hoje 
em diante eu já posso prever: todos os 
povos vão me bendizer. O Poderoso 
lembrou-se de mim, Santo é seu nome 
sem fim!
2. O povo dá glórias ao Senhor, seu co-
ração bate alegre e feliz. Maria carrega o 
Salvador porque Deus Pai sempre cum-
pre o que diz. E quando os povos aceitam 
lei, passa de pai para filho seu dom. Das 
gerações, ele é mais do que rei; ele é Deus 
Pai, ele é bom.
3. Minh’alma dá glórias ao Senhor, meu 
coração bate alegre e feliz. Olhou para 
mim com tanto amor, que me escolheu, 
me elegeu e me quis. O orgulhoso ele 
sabe dobrar, o poderoso ele sabe enfren-
tar, o pobrezinho ele defenderá, não nos 
abandonará.
4. O povo dá glórias ao Senhor, seu co-
ração bate alegre e feliz. Maria carrega o 
Salvador porque Deus Pai sempre cum-
pre o que diz. Quem tem demais qual-
quer dia vai ver o que é ter fome e não 
ter pra comer; quem passa fome comida 
terá. Eis que a justiça virá.
5. Minh’alma dá glórias ao Senhor, meu 
coração bate alegre e feliz. Meu povo já 
sente o seu amor. Ele promete, ele cum-
pre o que diz. Aos nossos pais, ele um dia 
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jurou. Ele é fiel e jamais enganou. Esta-
mos perto da era do amor. Bendito seja 
o Senhor!

12. Maria de Nazaré
(Pe. Zezinho, scj)
1. Maria de Nazaré, Maria me cativou. 
Fez mais forte a minha fé e por filho me 
adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, 
e sem perceber me vejo a rezar, e meu co-
ração se põe a cantar, pra Virgem de Na-
zaré. Menina que Deus amou e escolheu 
pra Mãe de
Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo 
inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu.
Ave, Maria, Ave, Maria! Ave, Maria, Mãe 
de Jesus!
2. Maria que eu quero bem, Maria do puro 
amor. Igual a você ninguém, Mãe pura do 
meu Senhor. Em cada mulher que a terra 
criou um traço de Deus Maria deixou, um 
sonho de mãe Maria plantou pro mundo 
encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, 
Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só 
viveu pra seu Deus, Maria do povo meu.

13. Quero que faças em mim
(José Acácio Santana)
Quero que faças em mim segundo a 
tua Palavra, Senhor. Quero dizer sem-
pre sim ao teu projeto de amor. 
1. O Anjo de Deus anunciou a Maria e ela 
aceitou o que o anjo dizia.
2. Os anjos da terra também anunciam pa-
lavras de vida e de amor que nos guiam. 

14. Envia tua Palavra
(Pe. José Weber)
Envia tua Palavra, Palavra de Salvação, 
que vem trazer esperança aos pobres, 
libertação.
1. Tua Palavra de vida é como a chuva que 
cai que torna o solo fecundo e faz nascer 

a semente. É água viva da fonte que faz 
florir o deserto, é uma luz no horizonte, é 
novo caminho aberto.
Envia tua Palavra, Palavra de Salvação, 
que vem trazer esperança aos pobres, 
libertação.
2. Ela nos vem no silêncio, no coração de 
quem crê, no coração dos humildes, que 
vivem por teu poder. Aos fracos, ela dá 
força; aos pobres, sabedoria; e se tornou 
nossa carne, nasceu da Virgem Maria.
3. Vem visitar nossa terra, ó Sol de um 
novo dia, que rasga a treva da noite e 
todo o mundo alumia. Olha o teu povo 
cativo, tem pena da sua dor, porque és 
nossa esperança, és nosso Deus Salvador. 

15. É como a chuva que lava
(Pe. Zezinho, SCJ)
É como a chuva que lava, é como o fogo 
que arrasa, tua Palavra é assim, não 
passa por mim sem deixar um sinal.
1. Tenho medo de não responder, de fin-
gir que não escutei. Tenho medo de ouvir 
teu chamado, virar do outro lado e fingir 
que não sei. (bis)
2. Tenho medo de não responder e não 
ver teu amor passar. Tenho medo de es-
tar distraído, magoado, ferido e então me 
fechar. (bis)
3. Tenho medo de estar e gritar e negar-
-te o meu coração. Tenho medo do Cristo 
que passa e oferece uma graça e eu lhe 
digo que não. (bis)

16. A vossa Palavra, Senhor
(Frei Luiz Turra)
A vossa Palavra, Senhor, é sinal de inte-
resse por nós.
1. Como um pai ao redor de sua mesa, re-
velando seus planos de amor.
2. É feliz quem escuta a Palavra e a guarda 
no teu coração.
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17. Nossa novena será abençoada
(Autor desconhecido)
Nossa novena (casa/família etc.) será 
abençoada, porque o Senhor vai derra-
mar o seu amor.
Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, 
derrama sobre nós o teu amor!

18. Cálix Bento
(Folclore popular)
1. Ó Deus salve o oratório (bis), onde Deus 
fez a morada, oiá, meu Deus, onde Deus 
fez a morada, oiá.
2. Onde mora o cálix bento (bis) e a hós-
tia consagrada, oiá, meu Deus, e a hóstia 
consagrada, oiá.
3. De Jessé nasceu a vara (bis), e da vara 
nasceu a flor, oiá, meu Deus, da vara nas-
ceu a flor, oiá.
4. E da flor nasceu Maria (bis), de Maria o 
Salvador, oiá, meu Deus, de Maria o Sal-
vador, oiá.

19. Sinos de Belém 
(James Lord Pierpont)
1. Hoje a noite é bela, vamos à capela, sob 
a luz da vela, felizes a rezar. Ao soar o sino, 
sino pequenino, vai o Deus Menino nos 
abençoar!
Bate o sino pequenino, sino de Belém! 
Já nasceu o Deus Menino para o nosso 
bem! Paz na terra pede o sino alegre 
a cantar. Abençoe Deus Menino este 
nosso lar!
2. Vamos, minha gente, vamos a Belém, 
vamos ver Maria e Jesus também. Já deu 
meia-noite, já chegou o Natal, já tocou o 
sino lá na catedral!

20. Noite Feliz
(Josepf Mohr e Franz Grüber)
1. Noite feliz, noite feliz! Ó Senhor, Deus 
de amor, pobrezinho nasceu em Belém, 

eis na lapa Jesus, nosso bem! Dorme em 
paz, ó Jesus! Dorme em paz, ó Jesus!
2. Noite feliz, noite feliz! Ó Jesus, Deus da 
luz, quão afável é teu coração que quises-
te nascer nosso irmão, e a nós todos sal-
var. E a nós todos salvar.
3. Noite feliz, noite feliz! Eis que no ar vêm 
cantar aos pastores os anjos dos céus, 
anunciando a chegada de Deus, de Jesus 
Salvador. De Jesus Salvador.

REFRÃOS MEDIDATIVOS

a. Desça como a chuva a tua Palavra, que 
se espalhe como o orvalho, como o chu-
visco na relva, como aguaceiro na grama. 
Amém!
b. Envia tua Palavra, Palavra de Salvação, 
que vem trazer esperança aos pobres, li-
bertação. 
c. Guarda a Palavra, guarda no coração. 
Que ele entre em tua alma e penetre os 
sentimentos. Busca noite e dia a luz, o 
amor de Deus. Se guardares a Palavra, ela 
te guardará.
d. Tua Palavra é lâmpada para meus pés, 
Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz, 
luz para o meu caminho. 
e. O auxílio virá do Senhor, do Senhor, o 
nosso Deus, que fez o céu e a terra, o céu 
e a terra. 
f. Abre as portas, deixa entrar o Rei da gló-
ria. É o tempo, ele vem orientar a nossa 
história. 
g. A luz virá, a luz virá e resplandecerá o 
novo dia.
h. No Senhor, sempre darei graças. 
No Senhor, me alegrarei. Venham to-
dos, não tenham medo. Muita alegria, 
o Senhor já vem. Muita alegria, o Se-
nhor já vem.
i. Ó luz do Senhor, quem vens sobre a ter-
ra, inunda meu ser, permanece em nós. 

34






